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7. FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 
 

 
Vista façana principal Molí d’Oriol 

 

 
Vista lateral Molí d’Oriol des de l’Avinguda de la Llum. Una verge existent fora la parcel·la.  
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Vista exterior porta accés a la parcel·la 

 

 
Vista general interior restes Molí d’Oriol 
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Vista general interior restes Molí d’Oriol 

 
Vista del pou situat fora el molí i vora l’accés  
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8. OBJECTIU I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA PER FASES 
 
 
Objectiu de la proposta  

L’objectiu final de les intervencions és la de recuperar l’edifici històric per a evitar la seva 

degradació i poder-lo convertir en un centre d’interpretació de l’oli. Com que l’edifici tindrà 

un ús públic comptarà amb totes les exigències de seguretat i serveis necessaris. Amb la 

intervenció, l’edifici es podrà obrir al públic i estarà inclòs dins l’itinerari turístic, històric i 

arqueològic del municipi. 

 

Descripció de la proposta per fases 

Les intervencions es dividiran en cinc fases.   

 

• 1ª FASE: Centre d’interpretació de l’oli i itinerari de visita a les restes del Molí 

d’Oriol 

En els treballs previs s’han realitzat totalment els treballs arqueològics d’excavació i 

un estudi geotècnic en la zona on s’ubicarà l’edifici d’obra nova. 

Construcció d’un edifici aïllat, separat de l’edifici històric, on es rebrà el visitant, 

contindrà la museografia per explicar el procés de producció de l’oli, s’ubicaran les 

instal·lacions. Per a visitar l’edifici històric es planteja limitar el recorregut amb una 

passarel·la elevada adaptada de fusta amb baranes per evitar els riscs de caigudes 

i el deteriorament de les restes. Degut a la gran diferència de cota entre el carrer i 

l’edifici històric l’accés es realitzarà amb unes rampes adaptades des del centre 

d’interpretació.  

Per evitar la destrucció de les restes arqueològiques amb la implantació del Centre 

d’Interpretació es preveu que aquest sigui un edifici pont elevat de les restes però a 

nivell de carrer.  

La volumetria del centre d’interpretació estarà formada per un sol cos tancat i un 

portxo d’accés. L’edifici serà d’un sol espai diàfan polivalent de rebuda i 

museïtzació amb un mirador a l’edifici històric. Les façanes nord i sud tindran 

alguna fusteria practicable per a comptar amb ventilació creuada en les èpoques 

més caloroses.  

Amb la finalització d’aquesta primera fase ja es podrà accedir a les instal·lacions 

amb totes les garanties de seguretat i accessibilitat per al visitant.  
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• 2ª FASE: Escala d’emergència i sortida a l’avinguda Catalunya 

En aquesta fase es preveu construir una escala i sortida d’emergència per la zona 

sud de l’edifici històric. Aquest fet implicarà adaptar la petita plaça per a una major 

compatibilitat.  S’inclouen les despeses de redacció i direcció d’obra tècnics.   

 

• 3ª FASE: Coberta lleugera i estructura del Molí d’Oriol 

En aquesta fase es realitzaran els treballs de cobriment i estructura de l’edifici 

històric per evitar la degradació de les restes i aixoplugar el visitant. 

Per a la construcció de la coberta caldrà construir una estructura metàl·lica de 

pòrtics en el sentit curt, amb pilars situats en el perímetre de l’edifici per aconseguir 

un sol espai diàfan. La coberta serà inclinada, seguint la mateixa pendent de la 

façana existent de l’edifici històric, i de xapa grecada d’alumini.  

Es connectarà l’evacuació d’aigües pluvials amb el clavegueram. S’estudiarà si es 

reconstrueix una de les torres de contrapès del Molí històric que sobresortiria de la 

nova coberta.  

Durant l’execució de les obres només es tancaria al públic el recorregut interior per 

la passarel·la. L’edifici històric es podrà visualitzar des del mirador del centre 

d’interpretació.  S’inclouen les despeses de redacció i direcció d’obra tècnics.        

 

• 4ª FASE: Acabats i tancaments 

Els treballs consistiran en la neteja i arrebossat amb morter de calç dels murs de 

paredat, aplicació d’acabats  en els murs de tancament i col·locar elements de 

protecció contra incendis.  

Per evitar l’entrada d’objectes, brutícia i animals per els forats de façana es 

col·locarà una malla, reixa o xapa perforada col·locada a sobre els murs existents 

fins a la coberta. 

No es descarta l’execució de futures actuacions per a adaptar-se a les necessitats 

de l’equipament o a les noves normatives d’obligat compliment.     

 

• 5ª FASE: Il·luminació interior de les restes arqueològiques 

Els treballs consistiran en la redacció d’un projecte elèctric i il·luminació del 

elements industrials històrics i dels recorreguts interiors del molí d’Oriol. Una 

vegada executat es legalitzarà la instal·lació.  
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Fotomuntatge exterior de la proposta 

 
Fotomuntatge interior de la visita a les restes del Molí d’Oriol  
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ÀMBIT FASE 1 

 
 
ÀMBIT FASES 2, 3, 4 i 5 

 
 
 
 
9. SUPERFICIES 
 
- Superfície del solar    509,00 m² (segons cadastre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

Fase 1ª  

           Superfície útil interior edifici Centre d’Interpretació: 25,70 m² 
           Superfície exterior rampes i passarel·les:   86.57 m² 
           Superfície construïda centre d’interpretació: 39,78 m² 

Fase 2ª  

           Superfície construïda escala d’Emergència 20,00 m² 

Fases 3ª, 4ª i 5ª  

            Superfície construïda Molí d’Oriol 496,00 m² 






	TAPA



